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PROJETO ECOMARE—PROJETO 
ÂNCORA DA OCEANO XXI 
Aproveitando a realização de um Seminário de Encerramento de 
Projetos da Universidade de Aveiro (UA) que decorreu no passado 
dia 19 de dezembro, Amadeu Soares (Diretor do Departamento de 
Biologia da UA, Associada da Oceano XXI), apresentou o ponto de 
situação do Projeto ECOMARE, em particular do seu Laboratório. 
O início de entrada em atividade está previsto para março de 2015 
e a inauguração deverá ocorrer em maio. O ECOMARE terá três 
valências, o CPRAM—investigação  e reabilitação de animais, 
banco de tecidos animal e reposta em caso de derrames; o 
CEPAM—componente de investigação que pretende ser uma 
porta aberta para dar resposta a entidades/empresas externas à 
UA nos setores da aquacultura, biotecnologia azul, ecotoxicologia, 
deep sea; e ainda a componente de Educação Ambiental e 
visitação. Nesta sessão foi também mencionado e enaltecido o 
apoio do Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar (e da 
Oceano XXI) ao Projeto. 

J A N E I R O . 2 0 1 5  

AVALIAÇÃO FCT DAS 
UNIDADES DE I&D: 
ASSOCIADOS DA 
OCEANO XXI COM 
NOTAS EXCECIONAL 
E EXCELENTE 
A última lista relativa à avaliação 
das Unidades I&D 2013, publica-
da pela FCT a 22 de dezembro,  
contém 11 entidades classifica-
das com “EXCECIONAL”, das 
quais  
cinco estão ligadas a instituições  
associadas da Oceano XXI, a  
saber, uma do IST—Instituto  
Superior Técnico, uma da  
Universidade de Coimbra e três 
da Universidade do Porto. 

Relativamente às 52 instituições 
com classificação “EXCELENTE”, 
de referir que uma é associada 
da Oceano XXI (o INESC) e outras  
18 fazem parte de instituições  
associadas. 

Mais informações e a lista  
completa das avaliações aqui. 

SÉRIE DOCUMENTAL SOBRE O MAR 
MAR, A TERRA PROMETIDA 
A Oceano XXI, na qualidade de entidade dinamizadora do 
Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar em Portugal, é 
promotora no âmbito de uma colaboração com a empresa POCC 
e um conjunto de parceiros, de uma série televisiva, que está a 
ser transmitida na SIC Notícias (ao sábado pelas 9h45, com 
repetição à terça e sexta feiras). 

“Mar, a Terra Prometida” é uma série documental constituída 
por 13 episódios , com cerca de 10 minutos cada, que abarca 
um diverso conjunto de temas ligados ao Mar tais como a 
aquacultura; a biotecnologia marinha e a valorização de 
subprodutos do Mar; a importância da sustentabilidade do 
recurso Mar; os recursos minerais e geológicos; os portos e o 
turismo náutico; as energias renováveis e seu desenvolvimento; 
a importância da extensão da plataforma continental; entre 
outros.  

Veja o sketch de apresentação da série e os programas já 
emitidos no website da Oceano XXI, aqui.  
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Workshop: EMSPORTO2014 – Environmental Monitoring and Surveillance Challenges, Solutions 
and Opportunities 

04e05.dez.2014 | Auditório das Caves da Porto Cálem, Vila Nova de Gaia 

Este evento, organizado pelo Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática (LSTS) da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e financiado pela Direção Geral de Política do Mar (DGPM, 
que gere o Programa EEA grants), juntou mais de 100 investigadores e especialistas no domínio do Mar. O 
EMSPORTO2014 promoveu a divulgação do Programa EEA Grants, mas também a sensibilização dos seus 
responsáveis para as questões mais críticas com que a investigação na área do Mar se depara.  

Pode encontrar mais informações sobre este evento na página oficial (aqui) e na Press release geral (aqui).  

Visita da UP/OCEANUS ao Campus do Mar 

03 a 07.nov.2014 | Vigo 

A Universidade do Porto (associada da Oceano XXI) participou num programa de intercâmbio, neste caso 
particular entre o OCEANUS, Marine Research & Innovation (da UP) e o CAMPUS DO MAR (Vigo). Assim, 
depois da UP receber nos gabinetes de projetos da sua Reitoria elementos do centro do CAMPUS DO 
MAR, o Diretor e um dos Vogais do OCEANUS (respetivamente, Augusto Barata da Rocha – também  
Diretor da Oceano XXI – e Joaquim Góis), deslocaram-se a Vigo para conhecerem e reunirem com  
diversas entidades e centros de I&D ligados à investigação marinha. Mais informações sobre a visita aqui.  

EMSPORTO2014  

Medalha Naval de Vasco da Gama concedida ao Vogal do FEDRAVE 

02.dez.2014 | Auditório da Livraria da Universidade de Aveiro (UA) 

A 19 de novembro de 2014 (publicado no Diário da República a 2 de dezembro), o Almirante Chefe do 
Estado-Maior da Armada (Almirante CEMA) Macieira Fragoso, concedeu a Armando Teixeira Carneiro, 
vogal do FEDRAVE – Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro (associado da  
Oceano XXI) e Diretor do ISCIA, a Medalha Naval de “Vasco da Gama”, pelo trabalho realizado em prol do 
Mar. Mais informações aqui. 

Workshop: Aveiro and Zhejiang Universities: building a long term cooperation and new ventures in 
Marine Sciences and Technology 

17.nov 2014 | Sala de Atos Académicos, Universidade de Aveiro 

A Universidade de Aveiro (associada da Oceano XXI), no âmbito da cooperação com a Universidade de 
Zhejiang (China), organizou este evento abordando a ciência e tecnologias marinhas, que contou com a 
presença do Professor Doutor Ying CHEN, Dean e Professor do Department of Ocean Science and  
Engineering. No âmbito da deslocação a Portugal, o Professor Ying CHEN deslocou-se à Câmara Municipal 
de Aveiro, tendo sido recebido por José Ribau Esteves, na dupla qualidade de Presidente da Câmara  
Municipal e Presidente da Oceano XXI. Informações sobre o programa do workshop aqui.  

Associação APORVELA premiada na International Sail Training & Tall Ships Conference 

14e15.nov 2014 | La Coruña 

A APORVELA – Associação Portuguesa de Treino de Vela, membro fundador da International Sail Training 
& Tall Ships, esteve presente na Conferência anual desta organização. Na entrega de prémios referentes 
às atividades de 2014, a APORVELA recebeu das mãos da embaixadora de Omã em Espanha e do  
Comodoro da Marinha Real de Omã o prémio Sultan Qaboos Sailing Trophy, entregue a uma organização 
de treino de Mar por relevantes serviços prestados à juventude. Além deste prémio à instituição, uma das 
associadas recebeu o prémio de melhor jovem voluntária do ano. Mais informações aqui.  

Reunião entre o IAPMEI e os Polos e Clusters reconhecidos atualmente 

03.dez.2014 | IAPMEI – Estrada do Paço do Lumiar, Lisboa 

Realizou-se no passado dia 3 de dezembro um encontro para apresentação e debate da nova versão do 
documento que apresenta as linhas gerais para o novo processo de reconhecimento de Clusters de  
Competitividade e Interesse Nacional (CCIN). Estiveram presentes o Senhor Secretário de Estado da  
Inovação, Investimento e Competitividade, representantes do Conselho Diretivo do IAPMEI (que apoia o 
processo) e representantes dos Polos e Clusters atuais. A Oceano XXI esteve representada  
por Rui Azevedo.  

Visita do OCEANUS ao  

CAMPUS DO MAR (Vigo) 

http://emsporto2014.lsts.pt/
http://oceano21.inegi.up.pt/userfiles/file/Eventos/2014/dez/20141204_05_EMS2014_Press%20Release.pdf
http://campusdomar.es/?post_type=noticia&p=9206&lang=es
http://www.iscia.edu.pt/content/medalha-naval-de-vasco-da-gama-concedida-ao-diretor-do-iscia
https://uaonline.ua.pt/upload/med/joua_m_3312.pdf
http://www.aporvela.pt/wp/?p=1875
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GLINTT INOV conquista mais um Projeto Internacional 

14.dez.2014 

O nosso associado GLINTT INOV – OCEAN SOLUTIONS PORTO, pertence ao consórcio que venceu o  
concurso público internacional levado a cabo pela DG MOVE, para a realização de um estudo que visa 
promover a sustentabilidade do transporte marítimo. Este consórcio é composto também pela Kühne 
Logistics University (universidade alemã), Vrije Universiteit Brussel (universidade belga) e a COGEA 
(empresa italiana). Mais informações aqui.  

Preparação e Submissão Candidatura ESA 

08.dez.2014 | ONLINE 

A Oceano XXI foi convidada a integrar uma candidatura conjunta, com parceiros europeus, no âmbito do 
aviso AO/1-8131/14/F/MOS da ESA (Agência Espacial Europeia), cuja temática é “Combining Space and 
Maritime Innovation Networks”. Nesta candidatura participaram também o INESC-TEC e o INEGI (ambos 
associados da Oceano XXI), além da University College of Cork (UCC, Irlanda), que lidera o projeto, o Cork 
Institute of Technology (Irlanda) e o Norut – Northern Research Institute Tromso AS (Noruega).  
Aguardam-se agora os resultados da candidatura. 

Oceano XXI integra o CEDI do Alto Minho 

18.dez.2014 

A Oceano XXI foi convidada a fazer parte do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento  
Intermunicipal (CEDI) do Alto Minho. O representante da Oceano XXI no CEDI do Alto Minho é o Diretor 
Executivo, Rui Azevedo. 

Encontro da Oceano XXI com o Cônsul-Geral de Portugal em Marselha 

11.dez.2014 | Toulon, França 

Aproveitando a deslocação dos membros da Oceano XXI a Toulon (no âmbito da AG do Projeto REMCAP), 
realizou-se um encontro entre a Oceano XXI e o Cônsul-Geral de Portugal em Marselha. Rui Azevedo e 
Frederico Ferreira (Oceano XXI) e Pedro Marinho (Cônsul-Geral de Portugal em Marselha), apresentaram, 
respetivamente, a Oceano OXXI e a linha de ação do Consulado Português na área da Economia do Mar 
na região administrativa de Provença-Alpes-Costa Azul (PACA). Este estreitar de relações, pretende  
fomentar de troca de conhecimento e negócio entre empresas portuguesas e empresas da região de  
PACA a operar na área do Mar.  

Preparação e Submissão Candidatura Programa ON.2 – O NOVO NORTE 

05.dez.2014 | ONLINE 

Para a realização do “Fórum do Mar 2015”, a Oceano XXI submeteu uma candidatura ao programa de 
apoio ON.2 – O Novo Norte (Programa Operacional Regional do Norte), no âmbito do AVISO PCI-I/2/2014 
(overbooking): “Promoção e Capacitação Institucional – Internacionalização, Eventos de Promoção  
Internacional da Região Norte”. Aguardam-se agora os resultados da candidatura. 

Assembleia Geral do Projeto REMCAP 

10 e 11.dez.2014 | Toulon, França 

Realizou-se no passado mês a IV Assembleia Geral (AG) do Projeto REMCAP, acolhida pelo Pôle Mer  
Méditerranée – Pôle de compétitivité sur la mer. Nesta AG foram apresentados e discutidos os resultados 
das principais atividades do projeto até à data. Em representação da Oceano XXI estiveram nesta AG Rui 
Azevedo e Frederico Ferreira.  

Record no Porto de Leixões 

16.dez.2014 | Terminal de Contentores Norte, Porto de Leixões 

O Porto de Leixões (APDL S.A.), associado da Oceano XXI, atingiu um novo record durante o ano de 2014: 
os 650 mil TEU’s movimentados. Para assinalar o acontecimento, o porto realizou uma pequena  
cerimónia comemorativa junto ao Terminal de Contentores Norte. 

Comemoração do lançamento da primeira edição do LEME 

17.dez.2014 | 14h30 – 17h30 | Casa Museu do Infante, Porto 

A primeira edição do LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar, foi apresentada há cinco anos e, para 
celebrar, a PwC – PricewaterhouseCoopers organizou este seminário e debate sobre cooperação, que 
contou com cerca de 50 convidados. A Oceano XXI esteve presente nesta reunião representada por Rui 
Azevedo e Frederico Ferreira. 

http://www.oceano21.org/userfiles/file/Eventos/2014/dez/20141214_GLINT_Press%20Release%20DG-MOVE.docx
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Programas Operacionais Aprovados para o período 2014-2020 

19.dez.2014 | Bruxelas 

A Comissão Europeia adotou todos os Programas Operacionais Regionais para Portugal para o período 
2014-2020, no valor de quase 12,2 mil milhões de euros, dos quais cerca de 9,74 mil milhões são  
provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE) 
(mais informações sobre cada Programa aqui). Foram também aprovados os Programas Operacionais: 
“Competitividade e Internacionalização” – COMPETE 2020 (mais informações aqui) – e “Sustentabilidade 
e Eficiência na Utilização dos Recursos” – PO SEUR (mais informações aqui) – num valor global de quase 
9 mil milhões de euros, financiados pelo FEDER, FSE e Fundo de Coesão. 

Relatório Final do Evento BIOMARINE 

Está disponível para consulta o relatório final do evento BIOMARINE que decorreu em Cascais nos  
passados dias 30 e 31 de outubro de 2014. Pode ver aqui. 

Seminário de encerramento dos Projetos STEP e RASTREMAR 

19.dez.2014 | Auditório da Livraria da Universidade de Aveiro (UA) 

Este encontro começou com a abordagem ao ponto de situação do Projeto ECOMARE – projeto Âncora 
da Oceano XXI (ver capa). Foram depois apresentados os projetos referidos, ambos financiados pelo  
PROMAR, e apresentados os resultados alcançados. O STEP – Sistema de Tratamento integrado de  
Efluentes de Piscicultura foi um projeto realizado na empresa Sea8 (produção de linguado), em parceria 
com a UA (associada da Oceano XXI) e a empresa Aqualgae S.L.. Os resultados indicam a capacidade de 
tratamento do efluente com recurso a bio e fito remediação, criando ainda produtos de valor  
acrescentado. O Projeto RASTREMAR é um projeto da UA em colaboração com diversas empresas de 
aquacultura, piscicultura e produção de bivalves portuguesas. O projeto tinha como objetivo determinar 
o perfil das comunidades microbiológicas associadas a peixes e bivalves produzidos na Ria de Aveiro. Os 
resultados indicam que, de facto, é possível fazer a distinção dos indivíduos entre aquaculturas, mesmo 
muito próximas, pelo que agora se pretende desenvolver protocolos de rastreabilidade eficientes para os 
organismos produzidos, que possam vir a ser utilizados pelas autoridades competentes, permitindo o 
combate à fraude e a diferenciação e valorização do produto. A Oceano XXI esteve presente neste  
Seminário, representada por Carla Domingues.  

Construção de dois navios militares 

19.dez.2014 | Viana do Castelo 

O Exmo. Sr. Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar-Branco, no âmbito da nova Lei de  
Programação Militar (revista em 2014), anunciou a construção de dois novos navios de patrulha oceânica 
(NPO). Mais informações aqui. 

Jornal da Economia do Mar – Página Web 
Já está disponível o website do Jornal da Economia do Mar. Visite aqui. 

Visita da Exma. Sra. Ministra da Agricultura e do Mar à UPTEC 
19.dez.2014 | Edifício Central do UPTEC, Pólo do São João, Asprela — Porto 

A Exma. Sra. Ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, visitou as instalações do nosso associado 
UPTEC — Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UP). Durante a visita, assistiu à  
apresentação da instituição e ainda à apresentação de produtos, serviços e tecnologias ligados ao Mar, 
promovidos por diversas entidades, entre as quais a OceanScan e a Foodintech, ambas associadas da 
Oceano XXI. Após estas apresentações a Exma. Sra. Ministra reuniu com elementos do LSTS—Laboratório 
de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e prosseguiu 
com uma reunião com Presidente e investigadores do CIIMAR—Centro Interdisciplinar de Investigação 

Marinha e Ambiental (também associado da Oceano XXI). Consulte a notícia da UPTEC sobre esta visita aqui.  

SUPPORT TEAM for the ATLANTIC ACTION PLAN – Website e Lista de Parceiros Europeus 

18.dez.2014 | ONLINE 

Está agora disponível a página web da “Equipa de Suporte ao Plano de Ação do Atlântico” (criada em 
agosto pela DG MARE; uma rede composta por cinco focal points: Irlanda, Reino Unido, França, Espanha e 
Portugal, e com serviços centrais em Bruxelas). Associada a esta página web está uma base global de parceiros 
europeus com atividades na área do Mar, da qual a Oceano XXI faz parte. Mais informações aqui. 

Visita da Exma. Sra. Ministra  

da Agricultura e do Mar  

à UPTEC 

http://ec.europa.eu/portugal/comissao/destaques/20141222_aprovados_po_regionais_portugal_pt.htm
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/aprovado-o-programa-operacional-competitividade-e-internacionalizacao--compete-2020?preview=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/op/index.cfm?cci=2014PT16CFOP001&lan=PT&lang=pt
http://www.biomarine.org/wp-content/uploads/2011/10/FINAL-REPORT-BIOMARINE2014.pdf?utm_source=BioMarine+2014+Casccais+Final+Reports&utm_campaign=BioMarine+final+reports&utm_medium=email
http://www.portosdeportugal.pt/sartigo/index.php?x=12276
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/
http://uptec.up.pt/noticia/assuncao-cristas-visita-uptec-para-conhecer-novas-tecnologias-aplicadas-ao-mar-e-agricultura
http://www.atlanticstrategy.eu/en/partners/search-partner
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(consulte no website: 

INFORMAÇÕES 

Concursos Abertos)  

09.jan.2015 | LIMITE ENVIO DE CANDIDATURAS 

Guardians of the sea | MARE/2014/24 

Está a decorrer, até à data referida e através da DG Maritime Affairs and Fisheries, a receção de projetos, 
para financiamento, que promovam a substituição da atividade piscatória por outras, possibilitando assim 
a regeneração da pesca e aproveitando os conhecimentos e experiência dos pescadores para a realização 
de outras atividades no Mar. Mais informações sobre esta Call aqui.  

11.jan.2015 | 24h00 | LIMITE CANDIDATURA 

Passatempo “O Mar ao meu Gosto” 

A Fileira do Pescado lançou a segunda edição deste passatempo, onde desafia estudantes de Hotelaria  
e/ou Restauração a dar largas à imaginação na cozinha. Pretende-se que os concorrentes criem receitas 
originais elaboradas com pescado português, de fácil execução, com custos controlados e desenhadas 
para suprirem as necessidades nutricionais. As candidaturas já estão abertas e terminam na data acima 
referida. Mais informações e formulário de inscrição aqui. 

20.jan.2015 | Porto 

Conferência Atlantic Stakeholder Platform 

A Comissão Europeia organiza este primeiro encontro como sendo parte da implementação do Plano de 
Ação do Atlântico. Pretende-se que este evento venha a ter periodicidade anual, para que stakeholders 
possam partilhar conhecimentos, experiências, informações e ideias sobre a Estratégia para o Atlântico. A 
Oceano XXI participará com duas intervenções. Mais informações, programa e inscrições aqui. 

20.jan.2015 | Bruxelas, Bélgica 

Smart cooperation in coastal and maritime tourism – Encouraging transnational partnerships  
through clusters and networks 

Esta sessão de trabalho pretende estreitar relações entre as organizações e as redes de clusters, como 
forma de promover o desenvolvimento e aumento de emprego no setor marítimo costeiro europeu. Mais 
informações aqui. 

20.jan.2015 | ENVIO DE OPINIÃO – CONSULTA PÚBLICA 

Levantamento de opiniões sobre os Setores da Pesca e da Aquacultura  

Está a decorrer uma consulta pública, organizada pela Comissão Europeia, com o objetivo de apoiar o  
sector da pesca e da aquicultura na Europa. Pretende-se obter opinião de autoridades públicas, cidadãos, 
empresas e organizações. Mais informações e submissão se opinião aqui. 

20.jan.2015 | LIMITE INSCRIÇÃO 

Workshop on Linking Global and Regional Levels in the Management of Marine Areas Beyond  
National Jurisdiction 

Este workshop, organizado pela Global Ocean Forum e pela FAO (Food and Agriculture Organization) das 
Nações Unidas, vai decorrer em Roma (na FAO Rome), entre os dias 17 e 20 de fevereiro de 2015. Caso 
pretenda participar no evento preencha o formulário disponível aqui e envie para aqui. 

13.jan.2015 | Pousada de Viseu 

Sessão de Debate Público: Fundos Estruturais e Investimentos 

Organizado pelo Instituto de Defesa Nacional, este encontro contará, entre outros, com a presença do 
Exmo. Sr. Ministro da Defesa. Mais informações aqui e inscrições até dia 12 de janeiro, aqui. 

15.jan.2015 | LIMITE CANDIDATURA 

2ª Edição do Programa +Inovação +Indústria 

Na sequência do sucesso da 1ª Edição do Programa +Inovação +Indústria (dirigido às empresas e aos  
empreendedores dos setores mais tradicionais da economia nacional), a Portugal Ventures lançou a 2ª 
Edição, estando agora a decorrer, e até à data acima indicada, o período de submissão de candidaturas. 
Mais informações aqui. 

http://www.oceano21.org/info.asp?id=13&LN=
http://www.oceano21.org/info.asp?id=12&LN=
http://www.oceano21.org/info.asp?id=12&LN=
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2014_24/index_en.htm
http://www.fileiradopescado.com/
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/atlanticforum/events-2015/porto/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7848
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/state-aid-guidelines/index_en.htm
http://www.oceano21.org/userfiles/file/Eventos/2015/01_jan15/20150120_ABNJ%20Workshop%20Registration%20Form.pdf
mailto:ewales@udel.edu
http://www.idn.gov.pt/index.php?mod=022&cod=10042015x1#sthash.BwPzKhjq.dpbs
http://www.idn.gov.pt/index.php?mod=8000&id=104
http://www.portugalventures.pt/en/contents.html?hrq=442


PRÓXIMO PORTO … 
(Consulte a agenda atualizada em: Oceano XXI, AGENDA) 

Neste espaço 

pretende-se dar 

a conhecer as atividades 

que a Oceano XXI  

vai organizar e/ou 

participar  

no próximo mês, bem 

como divulgar outros 

eventos. 

Alguma informação  

mais detalhada que 

pretenda obter,  

ou se pretender anunciar 

aqui uma atividade 

da sua instituição, 

por favor, 

contacte-nos! 
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Concursos Abertos no 

mês de JANEIRO: 

 

INTERNACIONAIS: 

COSME 

HORIZON 2020  

 

(consulte no website: 

 INFORMAÇÕES 

Concursos Abertos)  

31.jan.2015 | LIMITE INSCRIÇÕES 

Micro B3 – MaCuMBA – PharmaSea – Industry Expert Workshop  | Marine Micr'Omics for Biotech Applications 

A segunda edição do Workshop organizado pelo Projeto Micro B3, vai decorrer nos dias 30 e 31 de março 
de 2015. O evento, acolhido pela PharmaMar, contará com diversos especialistas ligados à biotecnologia 
marinha, produtos marinhos, bioinformática, entre outros. A inscrição, gratuita, para participação neste 
encontro decorre até ao final do mês de janeiro. Mais informações, programa e inscrição aqui. 

10.fev.2015 | SUBMISSÃO ON-LINE 

EUROFLEETS2 – Candidaturas a financiamento para utilização dos navios de investigação  

Está a decorrer, até à data acima indicada, a receção de candidaturas para realização de projetos de  
investigação que procurem financiamento para utilização de navios de investigação. Veja a lista dos navios 
disponíveis, as zonas de navegação e mais informações, aqui.  

06.fev.2015 | SUBMISSÃO ON-LINE 

European Maritime Day 

Organizado pela União Europeia com o intuito de celebrar o Dia Europeu do Mar, está prevista a  
realização de um evento nos dias 28 e 29 de maio em Piraeus, Grécia. Até à data acima referida, está  
aberto o período de candidatura para a organização de atividades (conferências, workshops ou outros 
encontros) durante o evento ou noutras datas, no mesmo espaço ou noutros locais Europeus. Mais  
informações aqui. 

29.jan.2015 | Crown Plaza, Edimburgo – Escócia 

Conferência Europeia: "Regional cooperation on energy and maritime spatial planning in the North 
Sea" 

Este evento, organizado pela Comissão Europeia, pretende reunir diversas entidades ligadas às energias 
marinhas, pescas, transportes e componente ambiental, incluído representantes governamentais e  
membros de diversas associações do Mar do Norte relacionadas com as temáticas. Mais informações, 
programa e inscrições aqui. 

31.jan.2015 | Estoril 

49th Annual General Meeting of EMPA 

A APIBARRA – Associação de Pilotos de Barra e Portos e a EMPA – European Maritime Pilots' Association 
organizam este encontro, que se realizará entre os dias 15 a 17 de abril de 2015, e que conta com o apoio 
dos nossos associados Administração dos Portos de Sines e do Algarve e Porto de Aveiro. Durante três dias 
pretende-se debater a segurança, qualidade e eficiência do serviço de pilotagem. Até à data indicada  
(31 de janeiro) há vantagens no valor de inscrição. Mais informações, programa e valores de inscrição aqui. 

29.jan.2015 | 17h00 (hora de Lisboa) | LIMITE ENVIO DE CANDIDATURAS 

Concurso 2014 de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) 

A FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia já abriu o Concurso 2014 de Projetos de ICDT, com uma 
dotação orçamental de 70 milhões de euros, provenientes do Orçamento de Estado, no âmbito do  
Horizonte 2020 – Programa Quadro Comunitário de Investigação & Inovação. O financiamento máximo 
por projeto é de 200 mil euros, por 36 meses. Mais informações aqui. 

03a05.fev.015 | Paris Expo Porte de Versalhes 

The Euromaritime and Eurowaterways trade shows 

Esta segunda edição do evento será mais uma vez dedicada à construção e reparação naval, equipamento 
para embarcações e energias marinhas renováveis, sendo também dada particular atenção aos setores da 
indústria offshore e dos portos. Mais informações aqui. 

http://www.oceano21.org/info.asp?id=13&LN=
http://www.oceano21.org/info.asp?id=12&LN=
http://www.oceano21.org/info.asp?id=12&LN=
http://www.microb3.eu/events/workshops/micro-b3-macumba-pharmasea-industry-expert-workshop
http://www.eurocean.org/np4/3290.html
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/2015-letter-to-stakeholders_en.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2015/01/events_20150129_01_en.htm
http://www.empa2015.com/
http://www.fct.pt/apoios/projectos/concursos/2014/index.phtml.pt
http://www.euromaritime.fr/en


Pólo do Mar, Av. da Liberdade, s/n  

4450-718 Leça da Palmeira (+351) 22 01 20 764 

PORTUGAL (+351) 92 42 89 702/03 

www.oceano21.org geral@oceano21.org 
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A OCEANO XXI – Associação para o Conhecimento e  

Economia do Mar é uma pessoa coletiva de direito privado sem 

fins lucrativos que tem por principal objetivo dinamizar o 

Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar 

promovendo o desenvolvimento de relações de cooperação 

entre instituições do setor científico, empresas e entidades 

associativas, dos diferentes setores e atividades cuja área  

funcional de procura final é o Mar. 

 

Pretendemos valorizar o Mar como fonte de riqueza  

económica e de conhecimento, promovendo a sua 

exploração sustentável. Apoiamos a cooperação intersetorial e 

interinstitucional entre “stakeholders” com intervenção na área 

do Mar. Fomentamos a modernização das atividades  

marítimas tradicionais e o desenvolvimento de novas  

atividades, produtos e serviços, reforçando o papel da  

investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da 

formação na área do Mar. 

OCEANO XXI  

APS — Administração do Porto de Sines S.A. | A4TEC — Association for the Advancement of Tissue Engineering and Cell Based Technologies & Therapies |   

ADAPI — Associação dos Armadores das Pescas Industriais | AEP — ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL | AFM — ASSOCIAÇÃO FÓRUM MARCENTRO |  

Águas do Porto: CMPEA – Empresa de Águas do Município do Porto, EM | AIB - Associação dos Industriais do Bacalhau | AIN — Associação das Indústrias Navais | 

ALGAPLUS — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALGAS E SEUS DERIVADOS, LDA. | ANICP — Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe | 

APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. | Portos dos Açores, S.A. | BRUNSWICK Marine EMEA Operations Lda. |  

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA | CIIMAR — Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental | CIM ALTO MINHO — Comunidade  

Intermunicipal do Minho | CIM BAIXO MONDEGO | CIRA — Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro | COFAC, CRL – UNIVERSIDADE  

LUSÓFONA DO PORTO | Cooperativa Produtores Peixe Centro Litoral CRL | CPA — Comunidade Portuária de Aveiro (APA) | CPFF — Comunidade Portuária  

da Figueira da Foz | CRITICAL SOFTWARE, SA | DOCAPESCA, PORTOS E LOTAS, S.A. | DST RENOVÁVEIS, SGPS, S.A. | ENONDAS — ENERGIA DAS ONDAS, S.A. 

| ESB — Escola Superior de Biotecnologia da UCP | Estaleiros Navais de Peniche, S.A. | Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. | FEDRAVE — Fundação para o Estudo 

e Desenvolvimento da Região de Aveiro (DETMAR–Departamento de Tecnologias do Mar do ISCIA) | FEEM — FÓRUM  

EMPRESARIAL DA ECONOMIA DO MAR | FOODINTECH, Lda | GLINTT, INOV, S.A. | IDCEM — INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO  

CONHECIMENTO E ECONOMIA DO MAR | IHRH — Instituto de Hidráulica e de Recursos Hídricos | IMAR-Centro do Mar e Ambiente (Univ. Coimbra) |  

INEGI — Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial | INESC PORTO — Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto | INTERCÉLTICA – 

Associação Cultural, Desportiva e Turística | IPL — Instituto Politécnico de Leiria (ESTM - IPL, Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche ) |  

IPVC — Instituto Politécnico de Viana do Castelo | ISEP — Instituto Superior de Engenharia do Porto | IST— INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | MBA — Consultores 

Interdisciplinares de Gestão, Lda. | MULTISUB S.A. | OCEANSCAN—MARINE SYSTEMS & TECHNOLOGY | OESTE CIM — Comunidade Intermunicipal do Oeste | 

PASCOAL E FILHOS, S.A. | MARALGARVE — Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar do Algarve | Press Forum, Comunicação  

Social, S.A. | PWC—PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS, SROC | REGIÃO DE TURISMO DO CENTRO 

| SIMBIENTE — ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, LDA 

| STEMMATTERS—BIOTECNOLOGIA E MEDICINA 

UP — UNIVERSIDADE DO PORTO | UPTEC — Associação de Transferência de Tecnologia da Asprela | VdA — Vieira  

de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, R.L.  | WOW — Walk-On-Wind Lda | ZODPORT — Equipamentos, Assistência e Engenharia, S.A.  

As firmas da PwC colaboram com organizações e pessoas na criação 
do valor que procuram. A PwC, uma network constituída por firmas 
independentes entre si, está presente em 157 países e conta com 
cerca de 195.000 colaboradores que partilham o objetivo de prestar 
serviços de qualidade em auditoria, consultoria e fiscalidade.  
A PwC em Portugal, Angola e Cabo Verde, conta com 1200  
colaboradores permanentes distribuídos pelos escritórios de Lisboa, 
Porto, Luanda e Praia. A PwC considera que a Economia do Mar é 
uma grande oportunidade para o desenvolvimento dos países e 
regiões marítimas. Deste modo, tem vindo a participar  
ativamente no desenvolvimento das indústrias e clusters do mar de 
vários países, publicando documentos de pensamento estratégico e 
participando em associações e fóruns de referência.   

A PwC  é associada da Oceano XXI desde janeiro de 2011.  

CONTACTOS: 
o’Porto Bessa Leite Complex  
Rua António Bessa Leite, 1430 – 5º,  
4150-074 Porto  
Tel.: +351 225 433 000  
Fax: +351 225 433 499  

Miguel Marques 
Economy of the Sea Partner | miguel.marques@pt.pwc.com  

APRESENTAÇÃO DO ASSOCIADO 
PwC—PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS, SROC 

www.pwc.pt 

http://www.oceano21.org/
mailto:geral@oceano21.org
http://www.pwc.pt/leme
http://www.pwc.pt/leme

